
    

VALLENSBÆK RIDEKLUB  

Vallensbæk Rideakademi  
  

  

  

  

                                                    Vallensbæk, den 11.10.2022  

  

                                     

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 11, den 11.10.2022.  
  
Deltagere  Britha,  

  

Henrik, Michelle, Emilie og Luise   

Afbud  

  

Jule   

Dagsorden  1.  Godkendelse af dagsorden  

  

2.  

  

Godkendelse og underskrift af referat nr. 10  

  

 

3.  

  

Opfølgning på tidligere møder:  

  

- Sikkerhedskursus.  

- Førstehjælpskursus – gratis gennem Forenings- og Frivillighedsudvalget  

- Uddannelsespulje gennem Forenings- og Frivillighedsudvalget, deadline  
22.november  

- ”Åbent fællesskab den 28.09.2022?  

- Brugerrådsmøde den 13.10.2022  

- Opfølgning på stævneplan 2022-2023 – 
KæphestestævnerVoltigestævner-TREC-stævner-med sendes  

- Opfølgning på Mobiltelefon - betalings Box  

- Opfølgning på sikkerhedskursus – 1. hjælps kursus se fremsendte fra 
Vallensbæk Kommune  

- Opfølgning på Julefrokost den 06.11.2022  

- Opfølgning på foredrag med Stine Hedenskog  

- Opfølgning på møde i Cafeudvalget  

- Tilskud ordninger til TREC genforhandling af ny samarbejdsaftale  

- Opfølgning på samarbejdet med VRA-VLR-samarbejdsaftalen 
genforhandles sædvanligvis i oktober måned. Herunder 
økonomiarbejdsfordeling i forbindelse med klargøring og oprydning 
før/under/efter stævner.  

- Status på hjælpertimer – voltige – FB og hjemmesiden  

- Status på klubchampionatet- FB og hjemmesiden  

- Opdatering af bestemmelserne for VLR-Cup -Klubmesterskaber  

- Opfølgning på Hjertestarter  

- Opdateret udvalgsliste medsendes  



 4.  

  

Orientering fra formanden   

- Hjertestarter   

- Åbent fællesskab  

 
5.  

Orientering fra næstformanden  

  

 - møde med udvalgene  

- klage til DRF (voltige)   

- internationalt parastævne  

- flere walkie talkies  

  

6. Orientering fra kassereren  

  

- Medlems antal pr. 10.10-2022  

- Regnskab for stævndrift 01.01-30.09.2022  

- Regnskab for klubdrift 01.01-30.09.2022  

- Endelig regnskab for springstævnet august – kommer  i løbet af uen  

- Endeligt regnskab for B-dressurstævnet – kommer i løbet af ugen  

- Endeligt regnskab for Sjællandsmesterskab – Para Festival – kommer i 
løbet af ugen  

- Børneattester på udvalgsmedlemmer  

- Vi mangler at modtage afregning fra VRA vedr. certificeringen  

- Jeg indkøber gavekort til VLR-Cup hvem bestiller VLR Cup-rosetter -  
Klubmesterskabsrosetter-bånd-plaquetter-æresdækken?  

  

7. Indkøb af podier, dommerhuser ect. – betalingsaftale herunder afdrag.  

  

8. Rapport fra udvalg:  

a) Dressurudvalget  

Holder møde den 17.10.2022  

Propositioner er på GO til dressurstævnet den 19.-20. november med  

VLR-Cup og klubmesterskab  

b) Springudvalget  

c) Brugerrådet  

Invitation af VIP's til præmieoverrækkelser  

Højtaler anlæg  

d) Cafeudvalget   

e) Festudvalget  

f) Rideskoleudvalget  

Orientering om ophør  

g) Voltigeudvalget  

h) TREC-udvalget  

NM 2024  

i) Sponsorudvalget  

j) Hjemmeside -FB-INSTRGRAM- udvalget Koder og take-over til stævner  
  

Evt. herunder ny mødedato  

  

  



Ad 1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

  

Ad 2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 10  

Underskrevet og godkendt  

  

Ad 3. Opfølgning på tidligere møder:  

- Sikkerhedskursus.  

DRF har et e-learningsprogram som det anbefales vi gør opmærksom på.   

Link lægges på klubmodulet. HJ sender link til Karsten.   

- Førstehjælpskursus – gratis gennem Forenings- og Frivillighedsudvalget  
Opslag med reklame for førstehjælpskursus på VLR modul sammen med opslag for 
traumeforedrag. Alle fra bestyrelsen skal overveje at få genopfriske førstehjælpskursus.  

- Uddannelsespulje gennem Forenings- og Frivillighedsudvalget, deadline 22.november Drøftet 
og på nuværende tidspunkt ikke aktuelt.  

- ”Åbent fællesskab den 28.09.2022?  

Det glippede for i år, vi prøver til næste år i samarbejde med VRA.   

- Opfølgning på stævneplan 2022-2023 – Kæphestestævner-Voltigestævner-

TRECstævner medsendes.  

Britha har fået sat alt ind, med undtagelse af TREC, som mangler datoer for 2023.   

- Opfølgning på Mobiltelefon - betalings Box Britha har talt med Signe vedr. box.   

Brugt mobil til ca. 1000 kr. besluttes herunder oprettelse af mobilpay.  

- Opfølgning på foredrag med Stine Hedenskog  

Stine har bekræftet datoer den 4/2. Michelle laver opslag, og sender til bestyrelsen 

til godkendelse.   

- Tilskud ordninger til TREC genforhandling af ny samarbejdsaftale Ansøgning om 

tilskud sendt til Vallensbæk kommune, afventer.  

Britha vender tilbage mht indtægt fra medlemskaber for TREC-ryttere.   

HJ sender kontrakt til gennemlæsning og drøftelse på næstkommende møde, hvor 

der udarbejdes et udkast til ny kontrakt.      

- Opfølgning på samarbejdet med VRA-VLR-samarbejdsaftalen genforhandles 

sædvanligvis i oktober måned. Herunder økonomi-arbejdsfordeling i forbindelse med 

klargøring og oprydning før/under/efter stævner.  

Emilie sender kontrakt til gennemlæsning og drøftelse på næstkommende møde, 

hvor der udarbejdes et udkast til ny kontrakt.      

- Status på hjælpertimer – voltige – FB og hjemmesiden  

Voltige har ikke indgivet hjælpertimer. HJ giver tidsfrist for indberetning til Voltige.  

Michelle opdaterer hjælperlisten.  

- Status på klubchampionatet- FB og hjemmesiden Er opdateret og skal lægges på 

hjemmesiden.   

- Opdatering af bestemmelserne for VLR-Cup -Klubmesterskaber  

Britha opdaterer bestemmelserne inkl. TREC. Emilie sender for spring til Karsten.  

- Opfølgning på Hjertestarter  

Svar fra Trygfonden; grundet afstanden til nærmeste hjertestarter er ønsket afvist.  

Der kan dog søges gennem kommunen, Emilie taler med Per.   

- Opdateret udvalgsliste medsendes Liste opdateret.  

Fest og café adskilles og er ny to separate udvalg. Fest – bliver til 

fællesskabsudvalget.  

Beslutning om Kæpheste-udvalg – Emilie sidder i udvalget sammen med Maja og 2 

forældrerepræsentanter.   

  



Ad 4. Orientering fra formanden   

Emilie takker alle for engagement hos bestyrelsens medlemmer.  Øvrige 

punkter er drøftet under pkt. 3   

  

Ad 5. Orientering fra næstformanden  

- møde med udvalgene  

Fælles udvalgsmøde arrangeres- HJ har noteret punkter til drøftelse med alle udvalgene. 

Dato er ikke sat men det bliver evt. i slut november.       

- internationalt parastævne  

3-6.august flyttes til den 10-13.august 2023.  

Equipe aftale er ikke inkl. internationale stævner og vil koste 7500 kr.    

Nordisk mesterskab eller/og internationalt parastævne i 2024? Hvad skal vi søge om? 

Drøftes videre i dressurudvalget.    

- flere walkie talkies  

Der skal indkøbes flere i bedre kvalitet. Et sæt til dommere for sig, og et sæt til øvrige. 

Britha undersøger hvad der findes på marked.  

  

Ad 6. Orientering fra kassereren - 

Medlems antal  

- Regnskab for stævndrift 01.01-30.09.2022;   

- Regnskab for klubdrift 01.01-30.09.2022;   

- Endelig regnskab for springstævnet august – er sendt ud.  

- Endeligt regnskab for B-dressurstævnet – er sendt ud.  

- Endeligt regnskab for Sjællandsmesterskab – Para Festival – er sendt ud.  

- Der er dialog med Per om skriftlig afdragsordning vedr. indkøb af podier og 

dommerhuse.    

- Børneattester på udvalgsmedlemmer Britha sender ud til udvalgsmedlemmerne.   

- Vi mangler at modtage afregning fra VRA vedr. certificeringen Der rykket, men 

mangler stadig.  

- Jeg indkøber gavekort til VLR-Cup hvem bestiller VLR Cup-rosetter - 

Klubmesterskabsrosetter-bånd-plaquetter-æresdækken?  

  

Ad 7. Rapport fra udvalg:  

k) Dressurudvalget  

Holder møde den 17.10.2022  

Propositioner er på GO til dressurstævnet den 19.-20. november med VLR-Cup og 

klubmesterskab  

l) Springudvalget  

Udvalgsmøde afholdt. Søgt om Walber-cub B-stævne, afventer endelige datoer. Kun 

championater såfremt der bliver i juni el. august.   

DRF har møde i midt november, herefter lægges plan for landsstævner.   

Enige om at holde jul, halloween og fastelavns-stævner.   

Indkøbt halloween pynt. Græskar-udskæring hele weekenden.   

Der arbejdes videre med tanken om ad-hoc-udvalg ved landsstævner.  m) 

Brugerrådet  

Drøftelse om besparelser i relation til elpriser ect.   

Drøftelse om reklame for ridecenteret.   

Invitation af VIP's til præmieoverrækkelser – evt. HKH Prinsesse Mary til internationale 

stævner, HKH Prinsesse Benedikte er protektor for para-sporten.    



Højtaler anlæg – kommunen har desværre ikke bevilliget økonomi til nyt anlæg.   n) 

Cafeudvalget   

Der holdes løbende møder i udvalget.    

o) Fællesskabsudvalget  

- Opfølgning på Julefrokost den 06.11.2022  

Tilmeldings link lægges snart op sammen med opslag. 100 kr. for voksne, 50 for børn 

og børn u. 4 er gratis. Drikkevare skal der betales for. Øl medtages selv hjemmefra.    

p) Rideskoleudvalget  

Udvalgets har ikke kunnet fungere beslutningsdygtigt hvorfor det ikke giver mening med 

et udvalg.  

q) Voltigeudvalget  

DM gik godt. Ridehusbunden fik stor ros.  

5/2-23 stævne igen. Der lægges plan for resten af 2023.    

r) TREC-udvalget  

TREC var glade for DM stævnet.  

NM 2024? drøftes i TREC-udvalget.   

s) Sponsorudvalget  

Ensartethed ml. udvalgene og samme behandling af sponsorer.    

t) SoMe-udvalget  

Koder og take-over til stævner – tages som emne til fællesudvalgsmøde – regler ved 

take-over skal drøftes.   

Der holdes fast i at der IKKE gives tak-over så længe der ikke er besluttet regler for 

dette.   

  

9. Næste møde 7/11.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________    ____________________________  

Formand, Emilie R. Johansen    Bestyrelsesmedlem, Jule Overgaard  

  

  

  

____________________________    ____________________________  

Næstformand, Henrik Jørgensen    Juniorrepræsentant, Michelle Jensen  

  

  

  



____________________________  ____________________________ Kasserer, Britha Skov Jensen  

Sekretær, Luise Marie Bak  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk, CVR: 42431982, www.vallensbaekrideklub.dk  


